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اعتم��اد ب��ه اروپا و آمری��کا در جری��ان توافق 
هسته ای نتوانست تحریم های اقتصادی علیه ایران را 
لغو کند، آمریکا با خروج از برجام و اروپا با سیاست 
یکی به نعل یکی ب��ه میخ، همچنان خود را پایبند 
برجام نشان می دهد ولی در عمل هیچ اقدامی برای 

ماندگاری توافق هسته ای انجام نمی دهد.
مواضع اروپایی ها پس از خروج آمریکا از برجام 
نشان داده است که تمایلی به اجرای تعهداتشان در 
این توافق ندارند، حتی اتحادیه اروپا در موضع گیری 
نسبت به اقدام آمریکا علیه توافق هسته ای، منفعالنه 
رفتار کرده و تنها به ابراز تأسف بسنده کرده است و 
آمریکا را به خاطر لغو توافق محکوم نکرده است، در 
حالی که براساس برجام باید تحریم های اقتصادی و 

بانکی ایران لغو می شد نه برجام!
جمهوری اسالمی ایران پس از گذشت یکسال 
از خروج آمریکا از توافق هس��ته ای اقداماتی را در 
پاسخ به بدعهدی آمریکا و اروپا آغاز کرد که نشان 
دهنده عزم ایران برای باال بردن هزینه تصمیمات 

اروپا و آمریکا علیه توافق هسته ای است.
همزم��ان با س��الگرد خ��روج ای��االت متحده 
از برج��ام، ای��ران تصمیمات��ی را در زمینه کاهش 
تعهدات خود در توافق هسته ای اجرا و آغاز کرد تا 
به طرف مقابل تفهیم کند، توانایی و قدرت مقابله 
به مث��ل را دارد و نمی توان انتظار داش��ت، برجام 
از س��وی ای��ران یکطرفه اجرا ش��ود. جتی توصیه 
مضح��ک رئی��س جمهور فرانس��ه ب��ه ایرانه برای 
مس��ئوملیت پذیر بودن در قبال برجام نیز نش��ان 

از همراهی اروپا با آمریکا دارد.
پس از آغ��از اقدامات ای��ران، آمریکایی ها که 
خواه��ان مذاکره با جمهوری اس��المی برای توافق 
بر س��ر برجامی تازه بودن��د و توافق موجود را یک 
توافق بد می دانستند، اکنون با آغاز واکنش ایران، 
خواه��ان پایبندی جمهوری اس��المی ب��ه برجام 
هس��تند، اگر توافق هس��ته ای از نظ��ر آمریکا یک 
تواف��ق بد و به زیان آمریکا اس��ت، چرا نس��بت به 

خروج ایران از آن نگران هستند؟!
توافق هسته ای زمانی که نتوانست تحریم های 
اقتصادی و بانکی ایران را برچیند، خسارت محض 
است، موضوعی که رهبر معظم انقالب اسالمی نیز 
بارها درباره آن سخن گفتند و فرمودند که هدف از 
مذاکرات و توافق هسته ای با آمریکا، لغو تحریم های 

اقتصادی بود غیر از این، خسارت محض است.
اکنون ای��ران، هم برجام را اجرا می کند و هم به 
تعهدات خود در این توافق پایبند اس��ت اما تحریم ها 
پابرجاست و چنین شرایطی غیرقابل ادامه است. خروج 
آمریکا و اروپا از برجام برای آنها تاکنون تبعات و هزینه 
ای نداشته است، اما اگر ایران به طور کامل بخواهد از 
این توافق خارج شود که البته حق جمهوری اسالمی 
اس��ت، تبعاتی خواهد داشت که باید سیاست هایی را 

اجرایی کرد که از هزینه های آن بکاهد. 
ایران یا باید به همین شرایطی که وجود دارد، 
تن بدهد، یعنی در برجام باقی بماند و تعهدات خود 
را اجرا کند و طرف مقابل نیز همچنان به بدعهدی 
ادام��ه دهد، یا ای��ن که از برجام خارج ش��ود و نه 
تنها فعالیت های هسته ای خود را به شرایط پیش از 

برجام بازگرداند بلکه فراتر از آن پیش برود.
در این میان نقش روسیه و چین نباید نادیده 
گرفته ش��ود، یکی از اش��تباهاتی ک��ه در جریان 
مذاکرات اتف��اق افتاد، محور ق��رار دادن آمریکا و 
اروپا بود، در حالی که به چین و روس��یه بیشتر از 

اروپا و آمریکا می توانستیم اعتنا و اعتماد کنیم. 
اکنون نیز این دو کش��ور که دارای ظرفیتهای 
سیاس��ی و اقتصادی زی��ادی هس��تند، می توانند، 
نیازه��ای اقتص��ادی ایران را تأمین کنن��د، تقابل و 
تض��ادی که میان چین و روس��یه ب��ا اروپا و آمریکا 
وجود دارد فرصتی اس��ت برای سه کشور، تا بتوانند 
یک جبهه متحد و منس��جم مقابل آمریکا تشکیل 
دهند، چنین تشکلی اگر شکل بگیرد، با وجود ماندن 
ایران در برجام، می تواند جمهوری اس��المی ایران را 
در موض��وع تحریم های اقتصادی به درصد زیادی از 
حقوق خود برساند. روسیه و چین نیز خواهان ماندن 
ایران در توافق هسته ای هستند، چرا که می دانند اگر 
ایران از برجام خارج شود، تنش های منطقه و حتی 
بین المللی افزایش خواهد یافت که چنین اتفاقی دنیا 
را درگیر خواهد کرد و زیان خواهد رس��اند. می توان 
ب��ا امضای یک موافقتنامه و پیمان س��ه جانبه میان 
سه کشور ایران، روس��یه و چین و تعهداتی که سه 
طرف برای اجرای آن می دهند، مناسبات اقتصادی و 
سیاسی ویژه ای را اجرا کرد که نیازهای هر سه کشور 

را برآورده سازد.
تکلی��ف آمری��کا که روش��ن اس��ت، امیدی به 
بازگش��ت این رژی��م به برجام نیس��ت، اروپا نیز به 
خاطر بدعهدی هایی که در این چند سال گذشته از 
خود نشان داده است، قابل اعتماد نیست و نمی توان 
همچنان به امید بس��ته ای که آنها با نام اینستکس 

ارائه داده اند و هنوز هم عملیاتی نشده، نشست.
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2 گزارش رسانه

سردار شریف:

 »معامله قرن«
انتفاضه جدیدی را درپی دارد

برجام نه ماندنش نفعی برایمان دارد نه نقضش!

نوزاد ناقص الخلقه سرراهی

 تا فشاری نباشد 
توفیقی حاصل نخواهد شد!

حسن روانشید

وزنامه نگار پیشکسوت ر

ای��ن را م��ا نمی گوییم بلکه کالمی اس��ت 
گهربار از عالمه جمال الدین اس��دآبادی که اگر 
در همه امور مورد توجه مس��ئوالن و متصدیان 
آن ق��رار گیرد ن��ه  تنها موفقیت ه��ا را تضمین 
می کند بلکه زیر س��اخت های اجتماعی را برای 
نهادینه کردن ش��رط پی��روزی در مقابل تالش 

مستمر تبیین می نماید. 
نگاهی گذرا به دوران پارینه  س��نگی شاهد 
این مدعای کالم ارزشمند و سازنده عالمه است 
زیرا نشان می دهد همین انسان به  ظاهر ضعیف 
در برابر حوادث غیرمترقبه و همچنین تغییرات 
اکوسیستمی چگونه مقاومت می کرد در حالی  که 
سرپناهی جز غارهای سنگی نداشت و از حفاظت 
خود در مقابل سرما و گرما عاجز و قوت الیموت 
او میوه و حتی برگ درختان وحشی و دانه هایی 
ب��ود که به  ص��ورت طبیعی می رویی��د و گهگاه 
ش��کاری اگر در تیررس این مخل��وق دو پا قرار 
می گرفت! در حالی  ک��ه هیچ نوع امکاناتی برای 
آسایش نسبی بشر وجود نداشت و حتی به دلیل 
عدم کش��ف کالم برای ابراز ناچار بودند اظهارات 
و تمایالت خود را تنها با اشاره به یکدیگر تفهیم 
نمایند و هیچگونه امنیتی هم در برابر تهاجمات 

دیگر افراد و حیوانات وجود نداشت.
اما این بشر فاقد هویت اجتماعی و اقتصادی 
تنها با فهم و درک باالیی که خالق در سرشت او 
نهادینه کرده بود توانس��ت به  مرور زمان در آغاز 
در فکر تهیه وس��یله دفاعی از خود باش��د تا به 
کمک تراش سنگ ها، س��الحی به شکل خنجر 
و چاقوهای امروزی تهیه در حالی  که قبل از آن 
از برگ و ش��اخه درختان حفاظی لباس گونه به  
منظور س��تر عورت تهیه  ک��رده بود که این تنها 
تفاوت میان بشر دو پا و حیوانات دیگر می نمود. 
دوران پارینه  سنگی اولین نشانه های تمدن 
ای��ن موجود در میان دیگر مخلوقات اس��ت که 
بیش��تر از س��نگ  نبشته ها مش��هود می باشد و 
تاری��خ آن حاصل حدس��یات دیرینه شناس��ان 
اس��ت که پس  از آن مدنیت به  س��رعت هویدا 
شد تا انس��ان ها بتوانند خود را بهتر شناخته و 
ب��ه ایجاد امکانات حفاظت��ی و همچنین تأمین 

نیازهای جسمی و روحی خود بپردازند. 
این ش��ناخت فش��ارها را روز به  روز کمتر 
می ک��رد و در ع��وض فرصت اس��تفاده از وقت 
اس��تراحت را اف��زون می نم��ود و در حقیق��ت 
توانایی باال را از انس��ان ها می گرفت تا بجای آن 
بیش��تر از مغز و تفکرات خود به  منظور افزایش 

رفاه و آسایش بهره مند شوند. 
مکتب عشق در همین دوران بود که در قلب 

انسان ها افتتاح گردید تا بفهمند به  جز خوردن 
و خوابیدن اهداف دیگری هم برای خلقت آن ها 
ب��وده که بر چیزهای دیگ��ر ارجحیت دارد و آن 
عاطف��ه و عالقه به معنویات اس��ت و بدانند راز 
خلقت انسان از جانب خالق آن  که خداوند یگانه 
است چیست و به چه دلیل این همه توانایی را در 

همه زمینه ها به او اهدا نموده است. 
انحراف در ش��ناخت مخلوقی به نام انسان 
در بین همه موجودات از زمانی ش��روع شد که 
علم و دانایی به  دس��ت  آم��ده را تنها در راه رفاه 
و آس��ایش و افزایش تفریح��ات هزینه نمود در 
حالی  که می توانس��ت همه توانایی های اولیه را 
صرف ش��ناخت راز خلقت خود نماید و اینگونه 
به مدینه فاضله دس��ت یابد ام��ا فرار از تالش و 
به��ره وری از ظرفیت های موجود نش��ان داد که 
خصل��ت بد تنبل��ی یکی از نهادینه  ش��ده ها در 
انس��ان ها در روزهای نخس��ت است که از وقتی 
شروع شد همچنان ادامه می یابد که حتی همان 
کسانی که ادعای خدمت دارند نیز شامل شود. 
گذش��ت قرن های متم��ادی از راز خلقت و 
تغییر ماهیت در رفتارها و ایجاد بدعت ها همراه 
ب��ا تمدن های جدید تا ب��ه امروز ادامه یافت که 

مدنیت ها به این شکل تثبیت گردند. 
نمایندگی مجلس ش��ورای اس��المی شاید 
حساس ترین سمتی باشد که می تواند نقش قابل 
 توجهی در روند سیاس��ت های داخلی و خارجی 
بازی کند، بنابراین هرگونه تغییر نحوه س��نتی 
انتخاب ش��وندگان نیازمند دقت نظر بیش��تری 
است تا کاندیداها شرایط الزم را برای پذیرفتن 
فشارها داش��ته باش��ند و تنها به دلیل داشتن 
م��دارک تحصیل��ی ب��اال انتخاب نگردن��د بلکه 
عالوه بر آن حداقل یک زبان خارجی را در حد 
مکالمه روان بدانند و تا حدودی سیاس��ت های 
جهانی را بشناسند که ناچار نشوند به علت عدم 
اطالع کافی و وافی اکثر لوایح را در قالب ممتنع 
رأی داده و س��فرهای خارجی را بدون اطالع از 
زبان مقصد و سیاس��ت های حاکم بر آن تنها به  

منظور تفریح انتخاب کنند! 
این چند کلمه مخلص کالم برای ش��رایط 
کاندیداهایی اس��ت ک��ه می خواهند همس��و با 
تحوالت سیاسی و نگاه های جهانی به ایران آینده 
وارد گود سیاست شوند. امروز که قصد داریم گام 
تازه ای را به  منظور ورود به چهل سال دوم پس 
از انقالب اس��المی قاطع تر برداریم در حالی  که 
سال های متمادی گذشته را با فشارهای تحریم 
غرب سپری کرده ایم چه  بهتر که چالش های از 
راه رس��یده یا در مس��یر را نیز به فرصتی تازه و 
ب��ر خالف ضرب المثل رایج برای فش��ار از باال و 
چانه زنی از پایین تبدیل تا سیاستمداران مشتاق 
بر تکه زدن به صندلی ه��ای مجلس را ناچار به 
فراگیری های وسیع تر و جهانی تر در زمینه زبان، 
ادبیات، سنن و فرهنگ بین الملل نماییم که در 
رایزنی ب��ا بیگانگان همچون تصوی��ر آیه ۱۸ از 

سوره بقره صم بکم نمانند!

نگاه

دغدغه آنتن دهی موبایل!!!

مائده شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

لبنی��ات در چن��د نوب��ت ب��ا وجودی 
ک��ه یارانه می گیرد گران می ش��ود، کرایه 
تاکس��ی و مایحت��اج اولی��ه مردم��ی هم 
همچنی��ن، به دلیل گران��ی بی حد و حصر 
گوشت خانواده هایی وجود دارند که مدت 
مدیدی اس��ت که پروتئین الزم را دریافت 
نکرده ان��د، دالر افسارگس��یخته، طال چند 
براب��ر ش��ده، قیمت خانه هم ب��دون اینکه 
بازارش رونق داش��ته باش��د چندبرابر شده 
اس��ت، هنوز در شهرستان هایی در شرق و 
غرب کشور روس��تاهایی وجود دارد که از 
آب آشامیدنی کافی برخوردار نیستند، کم 
نیس��تند مدارس نا ایم��ن و کارگرهای که 
چند ماه اس��ت حقوق نگرفته  اند اما در این 
اولویت های��ی که هر یک برای حل ش��دن 
نی��از به نگاه نمایندگان مردم دارد یک روز 
مجلس صرف این می شود که یک نماینده 
از وزیر بپرس��د چ��را در برخی روس��تاها 
موبای��ل را بای��د در جای بلند گذاش��ت تا 

آنتن دهد؟! 
آنتن ده��ی تلفن هم��راه نکته مهمی 
است که قطعا می تواند بسیار کارآمد باشد 

اما از میان موارد نام برده ش��ده در ابتدای 
یادداش��ت نمی توان��د مهم تر باش��د ضمن 
آنکه برایمان جالب اس��ت ک��ه نماینده ای 
از کمیس��یون آم��وزش و تحقیقات به این 
امر ورود کرده، وقتی هنوز این کمیس��یون 
می تواند اولویت های دیگری چون نداشتن 
گاردری��ل دانش��گاه عل��وم و تحقیقات که 
منج��ر به حادثه فوت دانش��جوها ش��د را 
پیگی��ری کند ت��ا چنین حادث��ه ای تکرار 
نشود، بررس��ی صندوق ذخیره فرهنگیان 
و مش��کالت معم��ان را در اولویت داش��ته 
باش��د ضمن آنک��ه موضوع طرح ش��ده از 
س��وی این نماینده، درباره توس��عه نیافتن 
زیرس��اخت های ارتباط��ی از هیچ ی��ک از 
وزرای ارتباط��ات قبل��ی م��ورد نق��د قرار 

نگرفته بود!
نکته بع��دی هم رفت��ار نمایندگان در 
رأی گیری برای کارت زرد به وزیر است که 
با ۸3 رأی موافق، ۸3 رأی مخالف و 7 رأی 
ممتنع از مجم��وع ۱96 نماینده حاضر!! در 
صحن پاس��خ های وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات را قانع کننده ندانستند و کارت زرد 
دادند، این نکته جالب اس��ت که حتی ۱3 
نماینده که در این جلسه حاضر بودند یکی 
از دکمه ه��ای موافق و مخال��ف و ممتنع را 
نفشرده اند! القصه که آنتن دهی تلفن همراه 
نکته مهمی است اما از آن مهمتر پرداختن به 
چرایی فعالیت برخی نمایندگان در ماه های 
آخر نمایندگی و نادیده گرفتن اولویت هایی 
که ش��اید برای مردم مهمتر از آنچه که در 
تصور آنها می گنجد باش��د. در نهایت قصد 

دفاع و تخری��ب وزیر و نماینده ای را نداریم 
فقط به ذهنمان رس��ید ش��اید اولویت های 
فراگیرتری برای طرح در صحن علنی وجود 

داشته باشد.
با توجه به وقت و هزینه ای که هر دقیقه 
صحن علنی روی دست بیت المال می گذارد 
دور از انتظار نیس��ت که از نحوه هزینه کرد 
در طرح مسایلی در صحن علنی که اولویت 
مهمتری هس��تند و جمعیت بیشتری را در 

کشور شامل می شوند، حساس تر باشیم. 
ای��ن حساس��یت م��ا حساس��یت روی 
هزینه کرد از بیت المال اس��ت نه حساسیت 
روی ش��خص خاص و یا رفت��ار خاصی، این 
روزه��ا که م��دام درگیر مس��ایل اقتصادی 
هستیم و دشمن صراحتا ما را تهدید به جنگ 
در میدان اقتصاد کرده اس��ت، انتظار می رود 
طرح مسایل کلی و انتظارهای نمایندگان در 
دفات��ر وزرا و ی��ا در قابل تذکر در صحن و یا 
دعوت وزیر مورد نظر در کمیسیون تخصصی 
و جواب گرفتن از او در کمیسیون، اگر هدف 
خدمت به مردم اس��ت باید مسائل مردمی تر 
که دغدغه ای بزرگتر رای مردم ایجاد کرده را 

به صحن  علنی آورد.
باز هم تک��رار می کنیم آنتن دهی تلفن 
همراه و توس��عه ارتباطات نکته مهمی است 
که باید پیگیری شود اما شاید مردم برایشان 
مهمتر باش��د که بدانند طرح کاداستر که از 
دهه 70 هنوز کامل نشده و با اجرایی شدنش 
جلوی همه زمین خواری ها گرفته می ش��ود، 
چرا تمام نمی شود، یا طرح »از کجا آورده ای 

مسئوالن«.

یادداشت یک
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روحانی:

 پایان نبرد با آمریکا 
پیروزی ملت ایران خواهد بود

2

مصباحی مقدم مطرح کرد؛

۱۱ سؤال مجمع از روحانی 
درباره سی.اف.تی و پالرمو

3

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی)ره( 
گفت: توسعه، اش��تغال، فقرزدایی و رونق تولید 
س��الحی اس��ت که با تحقق آن دش��من آسیب 

خواهد دید.
محم��د مخب��ر در مراس��م افتتاح ش��هرک 
صنعتی دارویی برکت و رونمایی 9 قلم دارو برای 
نخستین بار در کشور اظهار کرد: ما باید قبول کنیم 
در جنگی وس��یع تر و فراگیرتر از جنگ تحمیلی 
قرار داریم و بعید می دانم مسئوالن و مردم آن را 
حس نکرده باشند، ما در جنگ تحمیلی سه مولفه 
موفقیت داشتیم یکی فرماندهی امام خمینی)ره( 
بود که کمتر به آن پرداخته شده است در پاوه و 
حص��ر آبادان امام فرماندهی کردند و گفتند باید 
خرمش��هر آزاد ش��ود و آبادان آزاد و کردستان از 
ل��وث ضد انقالب پاک ش��ود و همه این ها زمانی 
بود که ارتش منسجم نبود و سپاه پاسداران کامل 
ش��کل گرفته نبود و فرماندهان فارغ التحصیالن 

دبیرستان و جوانان بودند.
وی ادام��ه داد: ام��روز جن��گ عمیق ت��ر و 

وسیع تر اس��ت در جنگ محدوده ای از جغرافیا 
درگی��ر بود، اما امروز همه کش��ور و ۸۵ میلیون 
نفر درگیر هس��تند، اما زیرس��اخت و امکانات و 
نفوذ بین المللی با آن زمان قابل مقایسه نیست؛ 
اینکه برخی فکر می کنند جنگ رخ دهد آمریکا 
به ایران می آید شوخی است، اما دشمن می تواند 
فشار اقتصادی به مردم وارد کند و ۱٢ سال پیام 

مقام معظم رهبری مربوط به این بخش است.
مخب��ر گفت: م��ا رهبری هوش��مند و دانا 
و مردم��ی پا ب��ه رکاب داریم س��رداران جنگ 
اقتص��ادی امروز فع��االن اقتصادی هس��تند و 
اگر پ��ای کار بیایند و مانند زم��ان جنگ پا به 
رکاب باش��ند این دوران را به آسانی پشت سر 
می گذاریم، ش��هرک صنعت��ی دارویی برکت در 
دوران تحریم ایجاد شده است. من فکر می کنم 
ی��ک اتحاد باید بین بخش خصوصی و دولتی و 
عمومی شکل بگیرد و در زیر سایه این اتحاد با 

ایجاد سود از تحریم عبور خواهیم کرد.
وی ادامه داد: به لحاظ تکنولوژی و جوانان پا 

به رکاب چیزی کم نداریم، اما باید آن ها را مدیریت 
کنی��م، مقام معظم رهبری راهب��رد تولید و رونق 
تولی��د را بیان کرده اند ک��ه راهبردی ترین مطلب 

است که می تواند ما را از تحریم ها عبور دهد.
مخبر گفت: یرخی می گویند محور توسعه 
اقتصادی باش��د، اما راهبرد توس��عه اش��تغال، 
فقرزدای��ی و رونق تولید س��الحی اس��ت که با 
تحقق آن دش��من آس��یب خواهد دی��د و اگر 
فعاالن اقتصادی به ای��ن موضوع اهمیت دهند 

می توانی پیروزی بزرگی داشته باشیم.
وی بیان کرد: دشمنان به صراحت می گویند 
در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی و غذا تحریمی 
وجود ن��دارد در حالی که ای��ن فریب و نیرنگ 
بزرگی اس��ت، زیرا نمی توان نقل و انتقال مالی 
داشت، یکی از راهبرد ها در ستاد اجرایی امنیت 
در حوزه داروست ما در ستاد اجرایی فرمان امام 
خمینی)ره( به دنبال انتفاع نیستیم و ورود یک 
ریال س��ود از دارو به س��تاد ممنوع است و همه 

سود به صنعت تزریق می شود.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی)ره(:

رونق تولید سالحی است که با تحقق آن دشمن آسیب می بیند

صفحه 5

 با ارایه راهکارهایی
برای مقابله با یکجانبه گرایی

شمخانی: آمریکا هویت
و حاکمیت ملی کشورها 

را هدف گرفته است
 »ترامپیسم« پدیده ای است که 

امنیت و سلیقه شخصی را نشان می دهد

دبیر ش��ورای عالی امنیت مل��ی اعالم کرد:  ن یبــــو سیاست های تروریستی نوین آمریکا هویت تر
و حاکمیت ملی کشورها را هدف گرفته است.

تاتزه ترین جزئیات انهدام بزرگترین 
شبکه جاسوسی سیا در حوزه سایبری

نفوذ وزارت اطالعات 
به سیستم امن 

امریکایی ها 
صفحه 2

عاقبت مرسی نتیجه اعتماد به غرب؛

پایان انقالبی ای که منحرف شد


